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Az 1990. november 4-i ünnepség meg-
ható mozzanata volt a vancouveri Sop-
roni Öregdiákok Egyesülete ajándéká-
nak – a nagyméretû, fából faragott
dombormû – leleplezése és átadása az
alma mater számára.

A kivándoroltak történetét indián
szimbolikával és motívumokkal örökítet-
te meg egy helybéli indián fafaragó mû-
vész, Joe Campbell – törzsi nevén Katxa-
lacha –, aki a soproniak régi barátja volt.

A Brit Columbia partvidékén élõ in-
diánok híresek népmûvészetükrõl, kü-
lönösen fafaragásaikról.

Mitológiájuk szerint a világot és min-
den élõlényt teremtõ és éltetõ nagy szel-
lem – Manitu – Földünket a Nap és a
Hold gondjaira bízta. Szerintük minden
állatfaj valamilyen emberi tulajdonságot
jelenít meg. Ezeket a szimbólumokat al-
kalmazzák fafaragásaikon, amikor tör-
zsük, vagy mások történetét megörökí-
tik, elmesélik.

A vancouveri egyetem – ahol a sop-
roni divízió is mûködött 1957 és 1961
között – a Salish törzs (Musqueam ága)
õsi földjén épült és rezervátumuk köz-
vetlen határos vele. Ebben a rezervá-
tumban élt Joe Campbell is.

Tanulságos végigkövetni mi mit jel-
képez ezen a szép faragványon. A bal
alsó sarokban a félelmetes ellenséget
megjelenítõ medve halálos szorítással
fenyegeti az ember életét (1956. no-
vember 4.). Akik elmenekültek, a sza-
badság hazájába érkeztek, amit a bal
felsõ sarokban látható sas szimbolizál.
Az új hazába érkezettek kemény mun-
kával (jelképe a hód, ami mint fejdísz
koszorúzza az ember homlokát, a jobb
felsõ sarokban) szereztek maguknak
megbecsülést és lehetõséget arra, hogy
adhassanak tudásukból az elhagyott

alma maternek. A jobb alsó sarokban
lévõ ember kinyújtott keze ezt és a ki-
békülés gesztusát jelenti. Ahogy a la-
zac elhagyja szülõhelyét és évekig él
az óceánban (a Naptól balra), hogy az-
tán visszatérjen születése helyére egy
kis patakba, de immár ikrával terhesen
(a Naptól jobbra), hogy itt és így gaz-
dagíthassa fajtáját és biztosíthassa an-
nak jövõjét.

A Nagy Szellem – mindenek ura és
istene – tette mindezt lehetõvé, amit a
központi téma, az éltetõ Nap jelképez.

A lazacok vándorlásához hasonlóan
a Csendes-óceántól így térhettek haza,
Sopronba 1990. nov. 4-én, „Selmecnek
unokái, Sopronnak fiai.”

Ugyanezt a történetet egy másik mû-
vész, a szavak mestere, az erdõmérnök

író-költõ Varga Domokos így örökítette
meg:

„Akik elmentek, de el nem szakadtak,
Kanadában is magyarok maradtak,
Akik meggyõztek egy messzi világot,
De ma sem mások: soproni diákok.
Az õsi otthont, az Akadémiát
Szívbõl köszöntik: Vivát! Vivát! Vivát!

1956. november 4. – 1990. november 4.”
(A vers a dombormû alatti táblán ol-

vasható.)
Érdemes még néhány dolgot lejegyez-

ni a dombormûrõl. Anyaga a Vancouver
szigetén honos sárga cédrus (Chamaecy-
paris nootkatensis), amely Kanada legér-
tékesebb fafaja. Fáját sem rovar, sem
gomba nem támadja meg, lassú növeke-
désû, egyenletes szövetû. Nevét a szige-
ten élõ Nootka indián törzsrõl kapta. A
dombormû táblája 4550 évgyûrût szám-
lál, centiméterenként 26-ot. Hazai parkja-
inkban több helyen, de alma materünk
botanikus kertjében is található néhány
példánya. A fát a faragáshoz soproni
erdõmérnök, fakitermelõ üzemmérnök,
Kapitány Gyula vágatta ki, és hasíttatta
fel, hogy aztán egyetlen lappá a szintén
soproni erdõmérnök, tudományos kuta-
tó, Józsa László ragasztassa össze.

A dombormûvön még két faragvány
látható: a tölgyleveles magyar erdész-
csillag és British Columbia jelképe a
Pacific dogwood (Cornus nuttallii)
gyönyörû fehér virága.
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Fotó: Pápai G.

Emléktábla a kanadaiaktól

Várallyay György akadémikus 70. szüle-
tésnapjára megjelentetett „Talaj és víz”
kapcsolatáról szóló kötetbõl kijegyez-
tem néhány figyelemre méltó adatot, és
ezeket pályatársaink figyelmébe aján-
lom, mert az erdõgazdálkodást a rendel-
kezésünkre álló vízkészletek jelentõsen
befolyásolják, másrészt az erdõk állapo-
ta is hat ennek a tényezõnek alakulására.

Hazánk vízkészletei meglehetõsen
szerények, a víznek mind a mennyisége,
mind a minõsége erõsen függ szomszé-
daink vízgazdálkodási gyakorlatától. Víz-
bevételeink évi megoszlása a következõ:
felszínen hozzánk érkezõ vízmennyiség:
110–120 km3/év, a csapadékkal érkezõ
vízmennyiség 50–55 km3/év, a Balaton
vízmennyisége 1,5–2,0 km3.

A talajok felsõ rétegeinek vízbefogadó

képessége 45 km3-re tehetõ, vízraktározó
képessége 25–35 km3. A számok azt jel-
zik, hogy a csapadékvíz évi mennyiségé-
nek kb. 2/3-a bõven elférne talajainkban,
ha a vízbeszivárgást a talaj vízát-eresztõ
képességének gyengesége (agyag, szi-
kes rétegek), vízzel telítettsége és fagyott
állapota nem fékezné. Ehhez még hozzá
kell számolnunk az erdõvel borított
(vagy más vegetációformával fedett) te-
rületeken a különbözõ növényi szin-
tekrõl, avarról hasznosulás nélkül leve-
gõbe párolgó vízmennyiséget, ami sok
tényezõtõl függõen az évi csapadéknak
akár 1/3-át is kiteszi (hazai és német mé-
rések szerint).

(Hivatkozás: A talaj vízgazdálkodása és
a környezet. MTA TAKI Budapest, 2005).
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